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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 2 ป 2559
บทสรุปผูบ ริหาร

ราคาน้ํามันดิบ
ราคาน้ํามันดิบในไตรมาส 2 ป 2559 ไดปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากไตรมาสกอน โดยไดรับแรงผลักดันจากอุปทานที่ลดลงซึ่งสวนใหญเปน
ผลจากปริมาณผลิตน้ํามันในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ลดลงอยางตอเนื่อง เหตุการณไฟไหมปาในประเทศแคนาดาซึ่งสงผลกระทบตอการผลิตน้ํามันจากแหลง
ทรายน้ํามัน (Oil Sands) รวมถึงความไมสงบในประเทศไนจีเรียและลิเบีย สงผลใหราคาน้ํามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นจนแตะระดับสูงสุดของครึ่งปแรกป 2559
ในชวงตนเดือนมิถุนายน อยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่กดดันราคาน้ํามันดิบอยู อาทิเชน ประเทศอิหรานที่ยังคงเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันดิบอยางตอเนื่อง และ
การที่สหราชอาณาจักรไดมีการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ซึ่งอาจสงผลตอแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและความตองการใช
น้ํามันในอนาคต รวมถึงการที่กลุมผูผลิตน้ํามันรายใหญยังไมสามารถหาขอสรุปถึงความรวมมือในการตรึงกําลังการผลิต โดยปจจัยเหลานี้ สงผลใหราคา
น้ํามันดิบเริ่มปรับตัวลดลงและมีความผันผวนในชวงปลายไตรมาส 2 โดยราคาเฉลี่ยน้ํามันดิบดูไบในไตรมาส 2 ป 2559 อยูที่ 43.18 ดอลลาร สรอ. ตอ
บารเรล ปรับขึ้นจากไตรมาสกอนหนาที่ 30.42 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล
ความตองการใชพลังงานในประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน
ความตองการใชพลังงานภายในประเทศสําหรับ 5 เดือนแรกของป 2559 อยูท่ี 2.16 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 2.7
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (ขอมูลกระทรวงพลังงาน) สวนหนึ่งมาจากการที่ราคาพลังงานปรับตัวลดลง และจากสภาพเศรษฐกิจไทยที่กําลัง
ฟนตัว โดยอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเกิดจากการลงทุนจากภาครัฐและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจรวมทั้งจากการทองเที่ยว ทั้งนี้ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดคงตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในป 2559 อยูที่รอยละ 3.1 โดยคาดการณวาเหตุการณ Brexit จะไมสงผลกระทบรุนแรงตอเศรษฐกิจและการใช
พลังงานของประเทศไทย อยางไรก็ตามผลกระทบดานลบของ Brexit จากการปรับแผนการคาและการลงทุนของธุรกิจเอกชนในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
ตลอดจนความกังวลจากกระแสการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของประเทศอื่นๆ เพิ่มเติม อาจกอใหเกิดความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลกในอนาคต
ในสวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ. ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทดังกลาวจะสงผลกระทบตอผลประกอบการ
ของ ปตท.สผ. สวนใหญในรูปภาษีเงินไดที่เกิดจากความแตกตางของสกุลเงินที่ใชในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใชในการบันทึกบัญชีต ามมาตรฐานบัญชี
โดยคาเงินบาทไดแข็งคาขึ้นเล็กนอยเปน 35.18 บาทตอดอลลาร สรอ. ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2559 เมื่อเที่ยบกับ 35.24 บาทตอดอลลาร สรอ. ณ สิ้นไตรมาส 1 ป
2559 สาเหตุเกิดจากการคงอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายนและการคาดการณวา ธนาคารกลางสหรัฐ อเมริกาจะชะลอการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในชวงครึ่งหลังของปนี้และในชวงปหนา
สรุปผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 2 ป 2559
ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ยังคงไดรับแรงกดดันจากราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่ยังทรงตัวอยูในระดับต่ําซึ่งเปนผลจากราคากาซธรรมชาติที่
ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องตามราคาน้ํามันดิบที่ตกต่ําในชวง 12 เดือนที่ผานมา อยางไรก็ดี บริษัทไดเนนบริหารจัดการปจจัยที่อยูในความควบคุมโดย
สามารถดําเนินการผลิตและบริหารจัดการตนทุนไดตามแผนงาน พรอมทั้งรักษาระดับกําไรจากการดําเนินงานตามปกติ (Recurring Net Profit) ในไตรมาส 2
ป 2559 อยูที่ 154 ลานดอลลาร สรอ.
โดยในไตรมาส 2 ป 2559 บริษัทมีรายไดรวม 1,110 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนหนา ซึ่งสวนใหญเปนผลจากราคาขาย
ผลิตภัณฑเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอยตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก โดยราคาขายเฉลี่ยในไตรมาสนี้อยูที่ 36.62 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบ เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา ในดานปริมาณการขาย บริษัทยังคงสามารถดําเนินการผลิตไดตามแผน โดยมีปริมาณการ
ขายเฉลี่ยสําหรับไตรมาส 2 ป 2559 อยูที่ 320,657 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ลดลงจาก 329,858 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันในไตรมาส 1 ป 2559
อยางไรก็ดี ปริมาณการขายดังกลาวเปนไปตามแผนงานของบริษัทซึ่งมีเปาหมายที่จะรักษาปริมาณการขายป 2559 ใหอยูในระดับเดียวกับป 2558
เพื่อรับมือสถานการณราคาขายผลิตภัณฑที่ตกต่ํา ปตท.สผ. ไดดําเนินนโยบายลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานภายใตโครงการ
SAVE to be SAFE ตั้งแตปลายป 2557 โดยในไตรมาส 2 ป 2559 ตนทุนตอหนวย (Unit Cost) ของบริษัทอยูที่ 30.30 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบ เพิ่มขึ้นจาก 28.57 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบในไตรมาส 1 ป 2559 ซึ่งสวนใหญเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินงานและการซอม
บํารุงตามแผนงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ตนทุนตอหนวยในชวงครึ่งปแรกของป 2559 (อยูที่ 29.42 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ) ไดปรับลดลง
ประมาณรอยละ 24 เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนตอหนวยในป 2558 ซึ่งลดลงไดมากกวาเปาหมายการลดตนทุนที่ตั้งไวเดิมที่รอยละ 10
จากความพยายามอยางตอเนื่องของบริษัทในการลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานสงผลใหกําไรจากการดําเนินงานตามปกติ
(Recurring Net Profit) ในไตรมาส 2 ป 2559 อยูที่ 154 ลานดอลลาร สรอ. และมีอัตรากําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีและคาเสื่อมราคา (EBITDA Margin) อยูที่
รอยละ 72 อยางไรก็ดี บริษัทบันทึกขาดทุนจากรายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติ (Non-Recurring) จํานวน 79 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเกิดจากการ
รับรูข าดทุนจากการประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันที่ยังไมเกิดขึ้นจริงและไมกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัท โดยการรับรูกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงของ
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันเหลานี้จะเกิดขึ้นตามราคาน้ํามัน ณ วันที่สัญญาดังกลาวครบกําหนดในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของป 2559 ผลขาดทุนจาก
รายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติดังกลาวเปนผลให ปตท.สผ. มีกําไรสุทธิ 75 ลานดอลลาร สรอ. ในไตรมาส 2 ป 2559
นอกจากนี้ บริษัทยังคงรักษาสถานะการเงินที่แข็งแกรง โดยมีสินทรัพย ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2559 จํานวน 19,025 ลานดอลลาร สรอ. โดยมีสวน
ที่เปนเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น รวมทั้งสิ้น 3,205 ลานดอลลาร สรอ. ในขณะที่มีหนี้สินระยะยาวที่มีดอกเบี้ยจํานวน 2,844 ลานดอลลาร สรอ. และยังคงมี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปนบวกอยูถึง 1,038 ลานดอลลาร สรอ.
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สําหรับแนวโนมราคาน้ํามันดิบซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท ปตท.สผ. มองวา ราคาน้ํามันดิบในชวงครึ่ง
หลั ง ของป 2559 มี แนวโน มสู ง ขึ้ นจากครึ่ ง ป แรก โดยมีป จจั ยเชิง บวกที่ส นับ สนุ น ได แก ปริม าณการผลิ ต น้ํ า มั นจากชั้ นหิ นดิ นดาน (Shale Oil) ของ
สหรัฐอเมริกาที่คาดวาจะปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง โดย U.S. Energy Information Administration (EIA) ประมาณการวา การผลิตของสหรัฐอเมริกาใน
ครึ่งปหลังของป 2559 มีแนวโนมลดลงกวา 0.72 ลานบารเรลตอวันเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตเฉลี่ยในครึ่งปแรก อันเปนผลจากการหยุดผลิตในแหลงที่
ขาดทุน และการปรับลดหรือชะลอการลงทุนอยางตอเนื่องตั้งแตป 2558 และปจจัยสนับสนุนอีกปจจัยหนึ่งคือสถานการณความไมสงบในประเทศไนจีเรียจาก
กลุมผูกอการราย นอกจากนี้ อุปสงคน้ํามันดิบมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจของโลกที่ขยายตัวขึ้น อีกทั้ง EIA ประเมินวาความตองการ
น้ํามันดิบโลกในป 2559 จะสูงขึ้นจากป 2558 ประมาณ 1.4 ลานบารเรลตอวัน อยางไรก็ดี ยังคงมีปจจัยที่กดดันราคาน้ํามันจากปริมาณการผลิตของกลุม
โอเปกที่ยังอยูในระดับสูงและการผลิตทรายน้ํามันของประเทศแคนาดาที่คาดวาจะกลับมาสูระดับปกติภายหลังเหตุการณไฟไหมปาคลี่คลาย
จากภาพรวมอุปสงคและอุปทานน้ํามันดิบขางตน ประกอบกับปริมาณน้ํามันดิบคงคลังทั่วโลกที่ยังคงอยูในระดับสูง และความไมแนนอนของ
มาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ํามันดิบระหวางกลุมผูผลิตน้ํามันรายใหญ รวมถึงความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่อาจไมขยายตัวเทาที่คาดการณ
ทั้งหมดยังคงเปนปจจัยสําคัญกดดันราคาน้ํามันดิบใหปรับตัวสูงขึ้นเพียงกรอบแคบๆ ในชวงครึ่งหลังของป 2559 ซึ่งจะสงผลตอราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยทั้งป
ของบริษัทที่อิงกับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก โดย ปตท.สผ. คาดวาราคาน้ํามันดิบดูไบจะเคลื่อนไหวอยูในชวง 40-50 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล
สําหรับราคากาซธรรมชาติซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทนั้นมีโครงสรางราคาสวนหนึ่งผูกกับราคาน้ํามันยอนหลังประมาณ 6-12 เดือน จึงมี
แนวโนมที่จะปรับตัวลดลงในชวงครึ่งหลังของป 2559 เนื่องจากไดรับแรงกดดันจากราคาน้ํามันดิบที่อยูในระดับต่ําในชวงเวลาที่ผานมา เพื่อรับมือกับราคา
กาซธรรมชาติที่ลดลง บริษัทไดมีการบริหารจัดการตนทุนอยางตอเนื่องและคาดวาจะยังคงสามารถรักษาระดับ EBITDA Margin ที่รอยละ 65-70 ได และ
ยังคงเปาหมายที่จะรักษาปริมาณการขายใหอยูในระดับเดียวกับป 2558 ที่ประมาณ 322,000 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน
สําหรับอัตราแลกเปลี่ยน สถาบันการเงินหลายแหงคาดการณวาคาเงินบาทมีแนวโนมออนคาลง เนื่องจากมีความเปนไปไดที่คณะกรรมการนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในป 2559 อยางไรก็ดีตลาดเงินยังคงผันผวน จึงคงตองติดตามสถานการณตลาดเงิน
อยางใกลชิด ทั้งนี้ผลประกอบการของ ปตท.สผ. จะไดรับผลกระทบสวนใหญในรูปของภาษีเงินไดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากความ
แตกตางของสกุลเงินที่ใชในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใชในการบันทึกบัญชี แตสวนใหญจะไมมีผลตอกระแสเงินสด สําหรับอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมปรับตัว
สูงขึ้นนั้น บริษัทคาดวาจะไมสงผลกระทบตอภาระดอกเบี้ยของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ เนื่องจากโครงสรางอัตราดอกเบี้ยของบริษัทเปนอัตราดอกเบี้ย
คงที่มากกวารอยละ 80 ของภาระหนี้ทั้งหมด
ตารางสรุปขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)
รายไดรวม
รายไดจากการขาย
EBITDA
กําไรสําหรับงวด
กําไรตอหุน (หนวย: ดอลลาร สรอ.)
กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ
กําไร(ขาดทุน)จากรายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติ

ไตรมาส 1
2559

ไตรมาส 2
2559

1,093
1,053
789
157
0.04
116
41

1,110
1,069
778
75
0.01
154
(79)

ไตรมาส 2
2558

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม)
YoY
1,448
(23)
1,398
(24)
1,022
(24)
35
>100
0.005
>100
194
(21)
(159)
50

%
เพิม่ (ลด)
QoQ
2
2
(1)
(52)
(75)
33
>(100)

หกเดือน
2559
2,203
2,122
1,567
232
0.05
270
(38)

หกเดือน
2558

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม)
YTD
2,895
(24)
2,790
(24)
2,106
(26)
299
(22)
0.07
(29)
442
(39)
(143)
73
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 2 ป 2559
ผลการดําเนินงาน
ปริมาณการขายเฉลีย่
หนวย : บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน

ตามสวนภูมภิ าค

ตามชนิดปโตรเลียม
329,858

320,657

315,450

325,257

315,649

104,131

97,639

97,535

102,005

95,856

225,727

223,018

217,915

223,252

219,793

ไตรมาส 1
2559

ไตรมาส 2
2559

ไตรมาส 2
2558

หกเดือน
2559

หกเดือน
2558

ราคาขายเฉลีย่ และน้าํ มันดิบดูไบ
(หนวย: ดอลลาร สรอ.)
ราคาขายเฉลี่ย (/BOE)
ราคาเฉลี่ยน้ํามันดิบดูไบ (/BBL)

329,858

320,657

315,450

325,257

315,649

55,121

62,535

55,677

58,828

58,426

ภูมิภาคอื่นๆ
247,248
เอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่น
ประเทศไทย

238,051

236,768

242,649

235,809

ไตรมาส 1
2559

ไตรมาส 2
2559

ไตรมาส 2
2558

หกเดือน
2559

หกเดือน
2558

น้ํามันดิบและคอนเดนเสท
กาซธรรมชาติ

ไตรมาส 1
2559

ไตรมาส 2
2559

35.08
30.42

36.62
43.18

ไตรมาส 2
2558

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม)
YoY
48.71
(25)
61.30
(30)

%
เพิม่ (ลด)
QoQ
4
42

หกเดือน
2559

ไตรมาส 2
2558

%
เพิม่ (ลด)
QoQ
12
(14)
69
>100
67
>(100)
>(100)
(50)
8
>(100)
(52)

หกเดือน
2559

35.84
36.80

หกเดือน
2558

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม)
YTD
48.83
(27)
56.59
(35)

ตารางสรุปผลการผลการดําเนินงานรวมจําแนกตามสวนงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
(หนวย: ดอลลาร สรอ.)
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ประเทศไทย
ตางประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใตอนื่
- ออสเตรเลีย
- อเมริกา
- แอฟริกา
- ตะวันออกกลาง
ทอขนสงกาซ
สํานักงานใหญและอืน่ ๆ
รวม

ไตรมาส 1
2559

ไตรมาส 2
2559

129
190
(61)
(13)
(48)
1
(3)
2
52
(24)
157

144
163
(19)
10
(16)
(7)
(7)
1
56
(125)
75

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม)
YoY
77
87
142
15
(65)
71
(7)
>100
(50)
68
(4)
(75)
(4)
(75)
>100
82
(32)
(124)
(1)
35
>100

273
353
(80)
(3)
(64)
(6)
(10)
3
108
(149)
232

หกเดือน
2558

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม)
YTD
242
13
303
17
(61)
(31)
63
>(100)
(109)
41
(9)
33
(5)
(100)
(1)
>100
191
(43)
(134)
(11)
299
(22)
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บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 2 ป 2559
ผลการดําเนินงาน (ตอ)
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ป 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2558
ผลการดําเนินงานรวม

ในไตรมาส 2 ป 2559 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิจํานวน 75 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น 40 ลานดอลลาร สรอ. หรือมากกวารอยละ 100
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2558 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 35 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักจากคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายที่ลดลง
จํานวน 208 ลานดอลลาร สรอ. จากการปรับปริมาณสํารองปโตรเลียมเพิ่มขึ้น รวมทั้งภาษีเงินไดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลง เนื่องจาก
คาเงินบาทแข็งคาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร สรอ. จํานวน 125 ลานดอลลาร สรอ. และคาใชจายดําเนินงานลดลงจํานวน 38 ลานดอลลาร สรอ.
จากคาซอมบํารุงที่ลดลง อยางไรก็ตามรายไดจากการขายลดลงจํานวน 329 ลานดอลลาร สรอ. ตามราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงเปน 36.62 ดอลลาร สรอ. ตอ
บารเรลเทียบเทา น้ํามันดิบ (สํา หรับไตรมาส 2 ป 2558: 48.71 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทา น้ํา มันดิบ) แมวา ปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน
320,657 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน (สําหรับไตรมาส 2 ป 2558: 315,450 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน)
ขาดทุนจากรายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติสําหรับไตรมาส 2 ป 2559 จํานวน 79 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 80 ลานดอลลาร สรอ. เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2558 ที่มีขาดทุนจากรายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติจํานวน 159 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักมาจากภาษีเงินไดจาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลง เนื่องจากคาเงินบาทแข็งคาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร สรอ. อยางไรก็ตาม มีการรับรูขาดทุนจากอนุพันธ
ทางการเงินของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันเพิ่มขึ้น
ผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน
ในไตรมาส 2 ป 2559 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิจํานวน 75 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น 40 ลานดอลลาร สรอ. หรือมากกวารอยละ 100
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2558 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 35 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญมาจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของสวนงานสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมจํานวน 67 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 87 อยางไรก็ตามสวนงานทอขนสงกาซมีผลการดําเนินงานลดลงจํานวน 26 ลานดอลลาร สรอ. หรือ
รอยละ 32
สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม
• ประเทศไทย
ในไตรมาส 2 ป 2559 สวนงานประเทศไทย มีกําไรสุทธิจํานวน 163 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น 21 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 15 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2558 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 142 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนผลมาจากคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายที่ลดลง
โดยหลักจากโครงการคอนแทร็ค 4 ที่มีการปรับปริมาณสํารองปโตรเลียมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม รายไดจากการขายลดลงตามราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง แมวา
ปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นโดยหลักจากโครงการอาทิตย
• ตางประเทศ
ในไตรมาส 2 ป 2559 สวนงานตางประเทศ มีขาดทุนสุทธิจํานวน 19 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 46 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 71 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 65 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของสวนงานออสเตรเลียและสวนงาน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่น
โดยสวนงานออสเตรเลีย มีขาดทุนสุทธิจํานวน 16 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 34 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 68 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2
ป 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 50 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักมาจากคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายที่ลดลงจากการรับรูการดอยคาของ
สินทรัพยในไตรมาส 3 ป 2558 ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย อยางไรก็ตามรายไดจากการขายลดลงตามราคาขายและปริมาณการขายเฉลี่ยที่ลดลง
สวนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่น มีกําไรสุทธิจํานวน 10 ลานดอลลาร สรอ. มีผลการดําเนินงานดีขึ้น 17 ลานดอลลาร สรอ. หรือมากกวา
รอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 7 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนผลมาจากคาใชจายในการตัดจําหนาย
หลุมสํารวจลดลง เนื่องจากไตรมาส 2 ป 2559 ไมมีการตัดจําหนายหลุมสํารวจ ในขณะที่ไตรมาส 2 ป 2558 มีการตัดจําหนายหลุมสํารวจในโครงการ
เมียนมาร พีเอสซี จี และ อีพี 2 อยางไรก็ตามรายไดจากการขายลดลงตามราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง แมวาปริมาณขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยหลักจากโครงการ
ซอติกาและโครงการยาดานา
สวนงานทอขนสงกาซ
ในไตรมาส 2 ป 2559 สวนงานทอขนสงกาซ มีกําไรสุทธิจํานวน 56 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 26 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 32 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2558 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 82 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายไดที่ลดลงตามราคาขายกาซที่ลดลงของโครงการ
ลงทุนทอขนสงกาซในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 2 ป 2559
ผลการดําเนินงาน (ตอ)
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ป 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2559
ผลการดําเนินงานรวม

ในไตรมาส 2 ป 2559 ปตท.สผ.และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิจํานวน 75 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 82 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 52 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2559 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 157 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักจากภาษีเงินไดที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จํา นวน 74 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากคาเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร สรอ. แข็ง คา ขึ้นในสัดสวนที่ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2559 รวมทั้งการรับรูขาดทุนจากอนุพันธทางการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 48 ลานดอลลาร สรอ. โดยหลักเปนผลจากสัญญา
ประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน อยางไรก็ตามรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 16 ลานดอลลาร สรอ. ตามราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเปน 36.62 ดอลลาร สรอ.
ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ (สําหรับไตรมาส 1 ป 2559: 35.08 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ) แมวาปริมาณการขายเฉลี่ยลดลงเปน
320,657 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน (สําหรับไตรมาส 1 ป 2559: 329,858 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน)
ขาดทุนจากรายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติสําหรับไตรมาส 2 ป 2559 จํานวน 79 ลานดอลลาร สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2559
ที่มีกําไรจากรายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติจํานวน 41 ลานดอลลาร สรอ. ทําใหเกิดผลตางจํานวน 120 ลานดอลลาร สรอ. โดยมีสาเหตุหลักจาก
ภาษีเงินไดที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากคาเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร สรอ.แข็งคาขึ้นในสัดสวนที่
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2559 รวมทั้งการรับรูขาดทุนจากอนุพันธทางการเงินของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันเพิ่มขึ้น
ผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน
ในไตรมาส 2 ป 2559 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิจํานวน 75 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 82 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 52 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2559 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 157 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญมาจากผลการดําเนินงานที่ลดลงของสวนงานสํานักงานใหญและ
อื่นๆ จํานวน 101 ลานดอลลาร สรอ. หรือมากกวารอยละ 100 อยางไรก็ตามสวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียมมีผลการดําเนินงานดีขึ้นจํานวน 15 ลาน
ดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 12
สํานักงานใหญและอื่นๆ
ในไตรมาส 2 ป 2559 สวนงานสํานักงานใหญและอื่นๆ มีขาดทุนสุทธิจํานวน 125 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น 101 ลานดอลลาร สรอ. หรือ
มากกวารอยละ100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 24 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรูขาดทุนจากอนุพันธ
ทางการเงินของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันเพิ่มขึ้น รวมทั้งคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น
สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม
• ประเทศไทย
ในไตรมาส 2 ป 2559 สวนงานประเทศไทย มีกํา ไรสุทธิจํานวน 163 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 27 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 14 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2559 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 190 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักมาจากคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายที่เพิ่มขึ้นจาก
การรับรูสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มขึ้น
• ตางประเทศ
ในไตรมาส 2 ป 2559 สวนงานตางประเทศ มีขาดทุนสุทธิจํานวน 19 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 42 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 69 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจํา นวน 61 ลา นดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของสวนงานออสเตรเลีย และ
สวนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่น
โดยสวนงานออสเตรเลีย มีขาดทุนสุทธิจํานวน 16 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 32 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 67 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1
ป 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 48 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักมาจากคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายที่ลดลงตามปริมาณการผลิตที่ลดลง
สวนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่น มีกําไรสุทธิจํานวน 10 ลานดอลลาร สรอ. มีผลการดําเนินงานดีขึ้น 23 ลานดอลลาร สรอ. หรือมากกวา
รอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 13 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญมาจากการรับรูภาษีเงินไดของโครงการ
ยาดานาและโครงการเยตากุนในไตรมาสที่ 1 ป 2559
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 2 ป 2559
ผลการดําเนินงาน (ตอ)
ผลการดําเนินงานงวดหกเดือนสิน้ สุดเดือนมิถนุ ายน ป 2559 เปรียบเทียบกับป 2558
ผลการดําเนินงานรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ป 2559 ปตท.สผ.และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิ 232 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 67 ลานดอลลาร สรอ.
หรือรอยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ป 2558 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 299 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักเนื่องจากรายไดจาก
การขายลดลงจํานวน 668 ลานดอลลาร สรอ. ตามราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงเปน 35.84 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ (สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ป 2558: 48.83 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ) แมวาปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 325,257 บารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบตอวัน (สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ป 2558: 315,649 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) อยางไรก็ตาม คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและ
คาตัดจําหนายลดลงจํานวน 418 ลานดอลลาร สรอ. จากการปรับปริมาณสํารองปโตรเลียมเพิ่มขึ้น และการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยใน
ไตรมาสที่ 3 ป 2558 รวมทั้ง ภาษีเงินไดจากผลกระทบของอัต ราแลกเปลี่ยนลดลงรวมทั้งสิ้น 167 ลา นดอลลาร สรอ. จากคาเงินบาทแข็ง คา ขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร สรอ.
ขาดทุนจากรายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ป 2559 จํานวน 38 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 105
ลานดอลลาร สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ป 2558 ที่มีขาดทุนจากรายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติจํานวน 143 ลาน
ดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักจากภาษีเงินไดที่จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลงรวมทั้งสิ้น 167 ลานดอลลาร สรอ. จากคาเงินบาทแข็งคาขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร สรอ. อยางไรก็ตามมีการรับรูขาดทุนจากอนุพันธทางการเงินของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันรวมทั้งสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาเพิ่มขึ้นจํานวน 108 ลานดอลลาร สรอ.
ผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน
สํา หรับงวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ป 2559 ปตท.สผ.และบริษัทยอย มีกํา ไรสุทธิจํา นวน 232 ลา นดอลลาร สรอ. ลดลง 67 ลา น
ดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ป 2558 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 299 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญมา
จากผลการดําเนินงานลดลงของสวนงานทอขนสงกาซ จํานวน 83 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 43 ขณะที่สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม มีผลการ
ดําเนินงานดีขึ้นจํานวน 31 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 13
สวนงานทอขนสงกาซ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ป 2559 สวนงานทอขนสงกาซ มีกําไรสุทธิจํานวน 108 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 83 ลานดอลลาร สรอ.
หรือรอยละ 43 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ป 2558 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 191 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายไดที่
ลดลงตามราคาขายกาซที่ลดลงของโครงการลงทุนทอขนสงกาซในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม
• ประเทศไทย
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ป 2559 สวนงานประเทศไทย มีกําไรสุทธิจํานวน 353 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น 50 ลานดอลลาร สรอ.
หรือรอยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนป 2558 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 303 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนผลจากคาเสื่อมราคา
คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายที่ลดลงโดยหลักจากโครงการคอนแทร็ค 4 ที่มีการปรับปริมาณสํารองปโตรเลียมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามรายไดจากการขาย
ลดลงตามราคาขายเฉลี่ยลดลง แมวาปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยหลักจากโครงการอาทิตยและโครงการคอนแทร็ค 4
• ตางประเทศ
สํา หรับงวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ป 2559 สว นงานตา งประเทศ มีขาดทุนสุทธิจํา นวน 80 ลา นดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น 19 ลา น
ดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ป 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 61 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปน
ผลจากการดําเนินงานลดลงของสวนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่น ในขณะที่สวนงานออสเตรเลีย มีผลการดําเนินงานดีขึ้น
โดยสวนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่นมีขาดทุนสุทธิจํานวน 3 ลานดอลลาร สรอ. ผลการดําเนินงานลดลง 66 ลานดอลลาร สรอ. หรือมากกวา
รอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ป 2558 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 63 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนผลจากรายไดจากการ
ขายที่ลดลงตามราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง แมวาปริมาณขายเฉลีย่ เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม คาใชจายดําเนินงานลดลงจากคาขนสงกาซที่ลดลง และคาเสื่อมราคา
ลดลงโดยหลักจากโครงการเวียดนาม 16-1 ที่มีการปรับปริมาณสํารองปโตรเลียมเพิ่มขึ้นและปริมาณการผลิตที่ลดลง
สวนงานออสเตรเลีย มีขาดทุนสุทธิจํานวน 64 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 45 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 41 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือน
สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ป 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 109 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักมาจากคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายที่ลดลงจาก
การรับรูการดอยคาของสินทรัพยในไตรมาส 3 ป 2558 ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 2 ป 2559
ผลการดําเนินงาน (ตอ)
ฐานะการเงิน
หนวย : ลานดอลลาร สรอ.

19,642
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน

4,701
14,941

1,408
6,906
11,328

ณ วั15
นทีA่ 31 ธันวาคม
2558
YE
YE 15
LE

19,025
4,417
14,608

1,050
6,654

หนี้สินหมุนเวียน

11,321

สวนของผูถือหุน

หนี้สินไมหมุนเวียน

ณ วั16
นที่ A30 มิถุนายน
2559
Q2
Q2 16
LE

สินทรัพย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 19,025 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 669,306 ลานบาท) ลดลง
617 ลานดอลลาร สรอ. จากสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 19,642 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 708,864 ลานบาท) เปนผลมาจาก
(1) สินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้บริษัทใหญ และพัสดุคงเหลือ โดยมีจํานวนลดลง 284
ลา นดอลลาร สรอ. สาเหตุห ลักจากลูกหนี้บริษัทใหญ เงินสดและรายการเทียบเทา เงินสดสุทธิกับเงินลงทุนระยะสั้นรวมทั้ง สินทรัพย
หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 100 ลานดอลลาร สรอ. 55 ลานดอลลาร สรอ. และ 54 ลานดอลลาร สรอ.ตามลําดับ
(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนสวนใหญประกอบดวยสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในโครงการรวมทุนซึ่งอยูภายใตบัญชีที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ-สุทธิ สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ และคาความนิยม โดยมีจํานวนลดลง 333 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักเปนผลของการตัด
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย แมวาจะมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
หนี้สิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 7,704 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 271,025 ลานบาท) โดยมีหนี้สินที่
มีดอกเบี้ยจํานวน 2,844 ลานดอลลาร สรอ. โดยหนี้สินลดลงจํานวน 610 ลานดอลลาร สรอ. จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 8,314
ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 300,053 ลานบาท) เปนผลมาจาก
(1) หนี้สินหมุนเวียนสวนใหญประกอบดวยคาใชจายคางจาย ภาษีเงินไดคางจาย และหนี้สินอนุพันธทางการเงิน โดยมีจํานวนลดลง 358 ลาน
ดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนผลมาจากภาษีเงินไดคางจายของป 2558 และคาใชจายคางจายลดลง ในขณะที่หนี้สินอนุพันธทางการเงินเพิ่ม
สูงขึ้น
(2) หนี้สินไมหมุนเวียนสวนใหญประกอบดวย หุนกู เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและประมาณการหนี้สินคา
รื้อถอนอุปกรณการผลิต โดยมีจํานวนลดลง 252 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเกิดจากการจายซื้อคืนหุนกู และหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีลดลง 177 ลานดอลลาร สรอ. และ 125 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
โครงสรางเงินทุนบริษัท
โครงสรางเงินทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประกอบดวยสวนทุนจํานวน 11,321 ลานดอลลาร สรอ. และหนี้สินรวมจํานวน 7,704 ลานดอลลาร สรอ.
ซึ่งเปนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจํานวน 2,844 ลานดอลลาร สรอ. โดยมีตนทุนเงินกูถัวเฉลี่ยรอยละ 4.40 และมีอายุเงินกูถัวเฉลี่ย 8.65 ป ทั้งนี้ หนี้สินที่มีดอกเบี้ยของบริษัท
อยูในรูปของสกุลเงินดอลลาร สรอ. ที่รอยละ 100 สําหรับสัดสวนของอัตราดอกเบี้ยคงที่ตออัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยูที่รอยละ 80 ตอ 20
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ปตท.สผ. ไดซื้อคืนหุนกูบางสวนจากหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิอายุ 5 ป ที่ออกและเสนอขายในเดือนกันยายน
2556 จํานวน 500 ลานดอลลาร สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.707 ตอป โดยไดทําการซื้อคืนทั้งสิ้นจํานวน 176.55 ลานดอลลาร สรอ. ทําใหหุนกูดังกลาว
ลดลงจาก 500 ลานดอลลาร สรอ. เปน 323.45 ลานดอลลาร สรอ.
สวนเกินจากมูลคาที่ตราไวจากการซื้อคืนหุนกูดังกลาวจํานวน 7 ลานดอลลาร สรอ. ไดถูกรับรูเปนคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับ
งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 2 ป 2559
ผลการดําเนินงาน (ตอ)
กระแสเงินสด
หนวย : ลานดอลลาร สรอ.

รับสุทธิจากกิจกรรมลงทุนอืน่ ๆ
รับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

แหลงทีม่ าของเงินทุน

แหลงทีใ่ ชไปของเงินทุน

1,043

1,098

5

225

จายเงินปนผล

285

จายในกิจกรรมจัดหาเงิน

588

จายสุทธิในการลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย

1,038

Source งวดหกเดือน ป 2559

Use

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งเปนเงินฝากประจํา
ธนาคารที่มีอายุมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือนจํานวน 3,205 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 55 ลานดอลลาร สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 3,260 ลานดอลลาร สรอ.
แหลงที่มาของเงินทุนจํานวน 1,043 ลานดอลลาร สรอ. โดยหลักเปนเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน ซึ่งเปนผลสุทธิจากเงินสดรับจาก
รายไดจากการขายสุทธิกับเงินสดจายสําหรับคาใชจายและภาษีเงินได และเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ ซึ่งสวนใหญเปนเงินปนผลรับจากกิจการที่
เกี่ยวของกันและเงินสดรับจากดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืม
แหลงใชไปของเงินทุนจํานวน 1,098 ลานดอลลาร สรอ. โดยหลักเปนเงินสดสุทธิใชไปในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมและสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนในโครงการซอติกา โครงการอาทิตย และโครงการเอส 1 เงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่ง
สว นใหญเปนการจายซื้อคืนหุนกูและการจา ยดอกเบี้ย ในขณะที่มีเงินสดรับสุทธิสํา หรับสัญญาอนุพันธทางการเงิน และเงินปน ผลจา ยสํา หรับผลการ
ดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2558

อัตราสวนทางการเงินทีส่ าํ คัญ
ไตรมาส 1
2559

ไตรมาส 2
2559

ไตรมาส 2
2558

หกเดือน
2559

(ปรับปรุงใหม)

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (รอยละ)
อัตราสวน EBITDA ตอรายไดจากการขาย
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินตอ EBITDA
หมายเหตุ:
อัตราสวน EBITDA ตอรายไดจากการขาย
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินที่ ตอ EBITDA

=
=
=
=
=

หกเดือน
2558
(ปรับปรุงใหม)

73.73
(8.04)
(17.96)

71.68
(7.68)
(18.37)

71.52
0.28
0.52

72.70
(7.68)
(18.37)

73.74
0.28
0.52

0.27
0.85

0.25
0.86

0.33
0.89

0.25
0.86

0.33
0.89

อัตราสวนกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา ตอรายไดจากการขายรวมรายไดจากการบริการคาผานทอ
กําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย ยอนหลัง 12 เดือน
กําไรสุทธิตอรายไดรวม ยอนหลัง 12 เดือน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน รวม
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกําไรยอนหลัง 12 เดือน กอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 2 ป 2559
ความคืบหนาโครงการทีส่ ําคัญ

อเมริกา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

แอฟริกาและตะวันออกกลาง

ออสตราเลเชีย

สําหรับไตรมาส 2 ป 2559 ปตท.สผ. มีโครงการและดําเนินกิจกรรมทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ รวมทั้งสิ้นจํานวน 38 โครงการ ใน 11
ประเทศ อันมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
โครงการในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศจํานวน 16 โครงการ สวนใหญเปน โครงการที่ดําเนินการผลิตแลว (Producing Phase) ทั้งในอาวไทยและบนบก
โดยในไตรมาสนี้ โครงการผลิตสามารถรักษาระดับการผลิตไดอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการบงกช โครงการอาทิตย โครงการเอส 1 และโครงการคอนแทร็ค 4
โดยในไตรมาส 2 ป 2559 โครงการในประเทศไทยมีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยูที่ประมาณ 238,051 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 74
ของปริมาณการขายทั้งหมด
โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน 13 โครงการ ซึ่งตั้งอยูในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (เมียนมาร) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(เวียดนาม) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในไตรมาส 2 ป 2559 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยูที่ประมาณ
62,535 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 20 ของปริมาณการขายทั้งหมด
สําหรับโครงการทีด่ าํ เนินการผลิตแลว (Producing Phase) ปตท.สผ. ไดดําเนินกิจกรรมในโครงการที่สําคัญ อาทิ โครงการซอติกา ตั้งอยูนอก
ชายฝงทะเล อาวเมาะตะมะของเมียนมาร โครงการสามารถรักษาปริมาณการผลิตไดอยางตอเนื่อง โดยในไตรมาส 2 ป 2559 โครงการมีปริมาณการขาย
กาซธรรมชาติเฉลี่ยรวมอยูท่ีประมาณ 330 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ประมาณ 50,580 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) จากปริมาณความตองการใชที่
เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศเมียนมารและจากประเทศไทย ซึ่งขณะนี้โครงการอยูระหวางการเพิ่มกําลังการผลิตจากหลุมผลิตเฟส 1B โดยไดเริ่มการผลิตจากแทน
ผลิตที่ 4 แลว และกําลังดําเนินการเจาะหลุมผลิตในแทนผลิตที่ 7 เพื่อรักษากําลังการผลิตของโครงการ โครงการเวียดนาม 16-1 ตั้งอยูนอกชายฝงทะเลทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตของเวียดนาม โดยในไตรมาส 2 ป 2559 โครงการมีปริมาณการขายน้ํามันดิบเฉลี่ย 26,949 บารเรลตอวัน และปริมาณการขาย
กาซธรรมชาติเฉลี่ยที่ประมาณ 11 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ประมาณ 2,683 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน)
สําหรับ โครงการที่อยูระหวางการสํารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ โครงการเมียนมาร เอ็ม 3 ตั้งอยู
นอกชายฝงทะเล อาวเมาะตะมะของเมียนมาร ปจจุบันอยูระหวางพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม พรอมทั้งประเมินศักยภาพเชิงพาณิชยและศักยภาพ
ปโตรเลียมในพื้นที่ที่เหลืออยู โครงการเมียนมาร เอ็ม 11 ตั้งอยูนอกชายฝงทะเล อาวเมาะตะมะของเมียนมาร โครงการไดเสร็จสิ้นการสํารวจคลื่นไหวสะเทือน
แบบ 3 มิติและอยูระหวางการดําเนินการประมวลผลขอมูล เพื่อศึกษาโครงสรางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพของแหลงกักเก็บตอไป โครงการเมียนมาร
MD-7 ตั้งอยูในทะเลลึก อาวเมาะตะมะของเมียนมาร โครงการไดเสร็จสิ้นการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และอยูระหวางการดําเนินการประมวลผลขอมูล
เพื่อศึกษาโครงสรางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพของแหลงกักเก็บตอไป โครงการเมียนมาร เอ็มโอจีอี 3 ตั้งอยูในพื้นที่บริเวณ Central Myanmar Basin
ของเมียนมาร ปจจุบันโครงการอยูระหวางการเตรียมการเพื่อดําเนินการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยจะเริ่มดําเนินการสํารวจในชวง
ไตรมาส 4 ป 2559
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 2 ป 2559
ความคืบหนาโครงการทีส่ ําคัญ (ตอ)
โครงการในทวีปอเมริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยูในประเทศแคนาดา และสหพันธสาธารณรัฐบราซิล (บราซิล)
โดย โครงการทัง้ สามอยูระหวางการสํารวจ (Exploration Phase) สําหรับ โครงการมาเรียนา ออยล แซนด ซึ่งตั้งอยูในแควนอัลเบอรตา ประเทศ
แคนาดา โครงการไดดําเนินการยื่นขออนุมัติพัฒนาแหลง Thornbury Phase 1 ตอรัฐบาลอัลเบอรตา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 อยางไรก็ดี เนื่องจาก
ราคาน้ํามันที่ลดลง โครงการจึงอยูระหวางพิจารณาแนวทางการดําเนินงานในอนาคต โดยจะเนนการศึกษาเพื่อลดตนทุนและลดความเสี่ยงในการพัฒนา
โครงการ

สําหรับในสหพันธสาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) มี 2 โครงการ คือ โครงการบารารินเนียส เอพี 1 ตั้งอยูบริเวณแอง Barreirinhas นอกชายฝงทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล ปจจุบันโครงการอยูในระหวางดําเนินการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ คาดวาจะแลวเสร็จประมาณไตรมาส 3 ป 2559
และ โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยูบริเวณแอง Espirito Santo นอกชายฝงทางตะวันออกของบราซิล ขณะนี้กําลังอยูในระหวางศึกษาศักยภาพ
ปโตรเลียมเพื่อการพัฒนา
โครงการในออสตราเลเชีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งตั้งอยูในเครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบดวย 12
แปลงสัมปทาน
สําหรับแหลงที่ดําเนินการผลิตแลว (Producing Phase) คือ แหลงมอนทารา ในไตรมาส 2 ป 2559 มีกําลังการผลิตอยูที่ 14,135 บารเรลตอวัน
ซึ่งสอดคลองกับแผนการผลิตที่วางไว
โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํา นวน 5 โครงการ ซึ่งตั้ง อยูในรัฐ สุลตา นโอมาน (โอมาน) สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
(แอลจีเรีย) สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) และสาธารณรัฐเคนยา (เคนยา)
สําหรับโครงการที่ดําเนินการผลิตแลว (Producing Phase) ปตท.สผ. ไดเริ่มดําเนินการผลิตน้ํามันดิบจาก โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
ตั้งอยูบนบก ทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย และไดมีการจําหนายน้ํามันดิบครั้งแรกในปลายป 2558 โดยในไตรมาส 2 ป 2559 โครงการมีปริมาณการผลิต
เฉลี่ยประมาณ 15,016 บารเรลตอวัน
สําหรับโครงการที่อยูระหวางการสํารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ไดดําเนินการสํารวจใน โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ ซึ่ง
ตั้งอยูบนบก ทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย โดยในไตรมาส 2 ของป 2559 โครงการไดเสร็จสิ้นการเจาะหลุมประเมินผลหลุมสุดทายของระยะเวลาการสํารวจ
ทั้งหมด ขณะนี้อยูระหวางประเมินผลและเตรียมแผนพัฒนาตอไป โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน ซึ่งเปนโครงการกาซธรรมชาติขนาดใหญ
ตั้งอยูนอกชายฝงของโมซัมบิก ปจจุบันโครงการอยูระหวางการเจรจาสัญญาเงินกูในรูปแบบของ Project Finance รวมถึงการใหขอมูลเพิ่มเติมกับสถาบันการเงิน
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 2 ป 2559
การบริหารการลงทุนและตนทุน
ดานการบริหารการลงทุน (Portfolio Management)

ปตท.สผ. ไดจัดใหมีการบริหารการลงทุนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหการลงทุนมีความเหมาะสมทั้งในดานการสรางมูลคาเพิ่มใหแกโครงการและ
การบริหารความเสี่ยง อีกทั้งยังสามารถดําเนินงานตามเปาหมายของบริษัทในระยะยาว ปตท.สผ. มีการศึกษาวิเคราะหปจจัยและผลกระทบในการลงทุนอยาง
สม่ําเสมอและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการลงทุน โดยบริษัทมีความยืดหยุนใน
การปรับแผนการลงทุนใหสอดคลองกับสภาวะราคาน้ํามันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีการทบทวนกลุมประเทศเปาหมาย (Focused countries) ในการขยายการ
ลงทุน โดยจัดกลุมประเทศตามศักยภาพและความเหมาะสมใหสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายที่บริษัทตั้งไว การวิเคราะหปจจัยตางๆ เชน ศักยภาพทาง
ปโตรเลียม ปจจัยทางภูมิศาสตร การแบงผลประโยชนกับภาครัฐ ความเสี่ยงทั้งดานการเมืองและการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งความไดเปรียบในการแขงขัน
ในไตรมาส 2 ของป 2559 ปตท.สผ. ไดมีการบริหารการลงทุนที่สําคัญ ไดแก การไดรับอนุมัติการคืนสิทธิในแปลงสัมปทานสํารวจ MD-8 ใน
ประเทศเมียนมาร และการไดรับอนุมัติการคืนสิทธิในแปลงสัมปทานสํารวจจํานวน 2 แปลงภายใตโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
นอกจากนี้ บริษั ทมีแ ผนที่จะคัดเลือ กพัฒ นาโครงการที่มี การคน พบป โตรเลี ยมแลว พร อมทั้ ง มองหาโอกาสในการเข า ซื้อ กิจการเพิ่ม เติ ม
โดยเฉพาะโครงการที่อยูในชวงการผลิต หรือชวงการพัฒนาซึ่งใกลจะเริ่มผลิต
ดานการบริหารตนทุน (Cost Management)
เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะราคาน้ํามันที่ตกต่ํา ปตท.สผ. ไดดําเนินกลยุทธตามแนวทาง RESET ปรับฐานตนทุน เพื่อประสิทธิภาพในการแขงขัน
ผาน โครงการ SAVE to be SAFE ซึ่งจะเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงสรางองคกร และกระบวนการทํางาน ปลูกฝงวัฒนธรรมในดาน
การลดตนทุนในองคกร
โดยในป 2559 ปตท.สผ. มีแผนจะลดงบประมาณลงทุนและรายจายลงไมต่ํากวารอยละ 10 เมื่อเทียบกับป 2558 อยางไรก็ตาม การปรับลดคาใชจาย
ดังกลาวจะตองไมสงผลกระทบตอความตองการใชปโตรเลียมของประเทศ อีกทั้ง ยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ซึ่ง
เปนสิ่งที่ ปตท.สผ. ใหความสําคัญอยางเครงครัด พรอมกันนี้ บริษัทไดตั้งเปาลดตนทุนตอหนวย (unit cost) สําหรับป 2559 ลงอยางนอยรอยละ 10 เมื่อ
เทียบกับป 2558 ซึ่งอยูที่ 38.88 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุน อาทิเชน ลดจํานวนวันและคาใชจายใน
การเจาะหลุม เพิ่มประสิทธิภาพการสรางและออกแบบแทนผลิต เจรจาเพื่อลดตนทุนการจัดซื้อจัดจางอุปกรณและบริการตางๆ ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่จะจัดจาง
ในอนาคต รวมถึงบริหารจัดการดานโลจิสติกส อาทิเชน การลดจํานวนเรือ การลดการสั่งซื้ออุปกรณการผลิตเพื่อมาเก็บไว เปนตน จากผลการดําเนินงาน
ในครึ่งแรกของป 2559 ปตท.สผ. สามารถลดตนทุนตอหนวยลงเหลือ 29.42 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ หรือลดลงรอยละ 24 เมื่อเทียบกับป
2558 โดย ปตท.สผ. จะมุงหาแนวทางในการลดตนทุนอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถแขงขันในธุรกิจไดในระยะยาว
2015

2016

1.3

2.1
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 2 ป 2559
การพัฒนาอยางยัง่ ยืน

ในไตรมาส 2 ของป 2559 ปตท.สผ. ไดสานตอเจตนารมณในดานการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและระดับสากล โดยไดเขารวมทํา
ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ หรือ United Nations Global Compact (UNGC) เปนปที่ 6 ภายใตหลักสากล 10 ประการเกี่ยวของกับประเด็นหลัก 4 เรื่อง
ไดแก สิทธิมนุษยชน (Human Rights) แรงงาน (Labor) สิ่งแวดลอม (Environment) และการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น (Anti-Corruption) ซึ่งผลจากการ
ปฏิบัติตามขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติอยางเครงครัด ปตท.สผ. ไดรับการยอมรับที่ระดับสูงสุด (UNGC Advanced Level) เปนปที่สองติดตอกัน
นอกจากนี้ จากความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจตามวิสัยทัศนเพื่อเปนบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมชั้นนําในเอเชียที่ขับเคลื่อนดวยผลการดําเนินงานที่
สามารถแขงขันได เทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว เพื่อนําไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืนขององคกร บริษัทจึงไดกําหนดกลยุทธ ทิศทางการดําเนินงาน และ
แผนงานเชิงรุกทั้งในระยะสั้นและระยะยาวภายใตปรัชญาหลัก 3 ดาน คือ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการดําเนินงานที่สําคัญในไตรมาส 2 ของ ป 2559
สามารถสรุปไดดังนี้
ดานธุรกิจ
ปตท.สผ. สงเสริมการวิจัย พัฒนา และศึกษาการประยุกตใชเทคโนโลยี E&P (Subsurface and Well Engineering) เนนการพัฒนากําลังคน
องคความรู และโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีจุดมุงหมายหลักที่
สําคัญ 3 ดาน คือ 1) เพิ่มความสําเร็จของการสํารวจปโตรเลียม โดยมีการจัดตั้ง Dedicated Processing Center (DPC) เพื่อประมวลผลภาพชั้นหินใตดิน
ไดอยางแมนยําสําหรับการสํารวจและขุดเจาะแหลงปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศ 2) เพิ่มกําลังการผลิตปโตรเลียมในแหลงผลิตเดิม โดยการทํา Prototype
Testing ดวยเทคนิค Electromagnetic เพื่อชวยติดตามลักษณะการไหลของน้ําและ Hydrocarbon จากแหลงกักเก็บปโตรเลียมถึงหลุมผลิต และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการการทํา Water-flood ซึ่งจะชวยเพิ่มกําลังการผลิต รวมทั้งการศึกษาเทคนิคการใช Chemical เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา
Enhance Oil Recovery (EOR) และ 3) การดําเนินธุรกิจเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บริษัทไดพัฒนาอุปกรณ Prototype กําจัดสารปรอทออกจากระบบทอสง
กาซและคอนเดนเสทในอาวไทย เพื่อการทํา Decommissioning ในอนาคต และพัฒนากระบวนการชะลางของเสียจากการขุดเจาะ เพื่อลดคาใชจายในการ
กําจัดและรักษาสิ่งแวดลอม
โดยกิจกรรมที่สําคัญในไตรมาส 2 ป 2559 ประกอบไปดวย การจัดทําแผนการพัฒนาเทคโนโลยีระยะยาวเพื่อใหสอดคลองกับแผนธุรกิจของบริษัท
และการลงนามบันทึกความเขาใจความรวมมือดําเนินงานวิจัยและพัฒนากับสถาบันวิทยสิริเมธีในดานเทคโนโลยี เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
ดานสังคม
ปตท.สผ. มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน โดยเนนการพัฒนา 4 ดาน ไดแก ความตองการพื้นฐาน การศึกษา
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและกีฬา บริษัทไดดําเนินการโครงการตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนอยางแทจริง มีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขแผนงานใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในพื้นที่ปฏิบัติการและสังคมโดยรวมไดรับประโยชนในระยะ
ยาวและเติบโตไปพรอมกับองคกรอยางยั่งยืน กิจกรรมที่สําคัญในไตรมาส 2 ป 2559 มีดังนี้
• โครงการบริการตรวจรักษาสุขภาพฟรี เริ่มดําเนินการป พ.ศ. 2557 ในประเทศอินโดนีเซีย โดย ปตท.สผ. รวมกับองคกรพัฒนาเอกชนใน
อินโดนีเซีย สนับสนุนการสรางคลินิกและเปดใหบริการฟรี รวมทั้งไดจัด Mobile Clinic เพื่อใหการรักษาแกคนในพื้นที่หางไกล จากการ
ดําเนินการโครงการดังกลาว เปนผลใหบริษัทไดรับรางวัล Best Community Programme Award ระดับ Platinum ในงาน The 8th Annual
Global CSR Summit and Awards 2016 ที่จัดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย
• โครงการโรงเรียนอนามัยหางไกลพยาธิ เริ่มดําเนินงานป 2552 ในประเทศเมียนมาร เพื่อแกปญหาพยาธิในเด็กนักเรียน โดยมีเด็กเขารวม
โครงการประมาณ 6,000 คน โครงการดังกลาวสงผลให ปตท.สผ. ไดรับรางวัล Innovation in Community Relations ระดับ Bronze ในงาน
The 2016 Asia-Pacific Stevie Awards ที่จัดขั้นในประเทศออสเตรเลีย
ดานความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอม
ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (Safety, Security, Health and Environment
Management System – SSHE MS) ในการดําเนินงานของบริษัทโดยมุงเนนใหเกิดความสูญเสียนอยที่สุด โดยในไตรมาส 2 ป 2559 อัตราการเกิด
อุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) เทากับ 0.07 และอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทั้งหมด (TRIR) เทากับ 0.85 ซึ่งทั้ง LTIF และ TRIR ตางอยูในระดับ
ที่ดีกวาคาเฉลี่ยเมื่อเทียบกับบริษัทสมาชิกอื่นๆ ในสมาคมผูผลิตน้ํามันและกาซนานาชาติ (The International Association of Oil & Gas Producers - IOGP)
นอกจากนี้ ปตท.สผ. มุงมั่นที่จะเปนองคกรที่มี Low Carbon Footprint โดยตั้งเปาหมายที่จะลดปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัท
ใหไดไมนอยกวารอยละ 20 ภายในป 2563 เปรียบเทียบกับปฐานในป 2555 โดยในเดือนพฤษภาคมป 2559 ปตท.สผ. สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ไดรอยละ 17 เมื่อเทียบกับป 2555
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บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 2 ป 2559
กลยุทธของบริษทั ภายใตสถานการณราคาน้าํ มันปจจุบนั
ปตท.สผ. ไดปรับแผนกลยุทธป 2559 เพื่อสามารถแขง ขันและเติบโตอยางยั่ง ยืนภายใตสถานการณราคาน้ํา มันตามแนวทาง “RESET
REFOCUS RENEW”
RESET ลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันภายใตวิกฤตราคาน้ํามัน
• สราง DNA ของพนักงานทุกคนใหมีจิตสํานึกในเรื่องตนทุน
• ปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อสรางความเปนเลิศในเรื่องการบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันไดกับบริษัทชั้นนําใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
• เลือกลงทุนในโครงการที่มีตนทุนการผลิตต่ําและสามารถแขงขันไดภายใตราคาน้ํามันปจจุบัน
REFOCUS เนนขยายการลงทุนและเติบโตในพื้นที่ที่เปนจุดแข็งและมีความเชี่ยวชาญ
• เพิ่มการลงทุนในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยเฉพาะเมียนมาร ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความชํานาญ มีตนทุนและความเสี่ยงต่ํา
• รวมลงทุนกับ ปตท. ในธุรกิจ LNG ครบวงจร เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและสรางความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคต
• ศึกษาโอกาสการลงทุนในพื้นที่ใหมที่มีตนทุนต่ํา เชน US Shale Plays และแหลงน้ํามันในตะวันออกกลาง เปนตน
RENEW พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต
• เนนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
• หาโอกาสในการเพิ่มรายไดและสรางผลตอบแทนจากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจปจจุบัน
• ศึกษาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต และสามารถตอยอดประสบการณและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในบริษัท

ในดา นการเงิ น ปตท.สผ. ใหค วามสํา คัญ กับประสิทธิภาพในการบริห ารจัดการทางการเงิ น โดยมุง เนน โครงสรา งทางการเงินที่แข็ ง แกร ง
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และสภาพคลองที่สามารถรองรับกับสภาวะราคาน้ํามันและเศรษฐกิจที่มีความไมแนนอน
รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได นอกจากนี้ยังมีการจัดทําแผนจําลองสถานการณราคาน้ํามันดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร สรอ.
ที่ระดับตางๆ เพื่อจัดเตรียมแผนการบริหารความเสี่ยงใหมีความเหมาะสม
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